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Kommunenes ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging 

Koronautbruddet vil kunne føre til at tilgangen på veterinærer for jordbruket i enkelte 
områder kan bli kritisk i perioder. I den forbindelse ser vi behov for å be Fylkesmannen  
om å minne kommunene i egen region om ansvaret de har for å sørge for at landbruket 
har tilgang på en oppegående, klinisk veterinærvakt. Fylkesmannen i Trøndelag har 
allerede sendt ut en slik påminnelse hvor de har bedt om tilbakemelding fra kommunene 
om gjennomført planlegging for veterinærvaktvirksomheten.   
 
Bakgrunnen for at vi ber dere om å gjøre dette er at kommunene har en plikt til å sørge for 
veterinærdekning på dagtid, og å etablere en vaktordning utenom ordinær arbeidstid, jr. 
dyrehelsepersonelloven § 3a. Vakten utenom arbeidstid er håndtert gjennom at landet er 
inndelt i 160 vaktdistrikter. Hvor mange veterinærer som er involvert i vaktordningen, 
varierer fra distrikt til distrikt, og i enkelte vaktdistrikt er det kun to veterinærer som deler 
vakten seg i mellom.   
 
Vi kan raskt få en situasjon hvor veterinærer som dekker et vaktdistrikt er syke eller i 
karantene på grunn av koronasmitte. Fravær av veterinærer som følge av den pågående 
situasjonen vil kunne utgjøre et dyrevelferdsproblem og kunne ha innvirkning på 
forsyningssikkerheten. Det vil også kunne påvirke beredskap mot alvorlig smittsomme 
dyresykdommer. Veterinærer som arbeider med husdyr er å anse som kritiske samfunns-
funksjoner innen forsyningssikkerhet. Vi viser til Mattilsynets hjemmeside med 
anbefalinger til veterinærer i forbindelse med koronaviruset, og til Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap sin oppdaterte veileder om opprettholdelse av kritiske 
funksjoner ved høyt fravær:  
 
https://www.dsb.no/hendelser/koronavirus/ 
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/ 
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